
НОВИ АНТИЧКИ НАОДИ ВО ОХРИД И ОХРИДСКО

Од скромните податоци кои ги среќаваме кај античките хро- 
ничари1, не добиваме подетални сознанија за локациите и уби- 
кацијата на градовите во овој регион.

Градот Lychnidos ce споменува како центар на илирското 
племе Дасарети, покрај кој проаѓала значајната магистрала Via 
ïgnatia, сувоземната врска помеѓу Јадранското и Егејското Mope. 
До римската експанзија припаѓа на Јужна Илирија, a во римско 
време на провинцијата Македонија и Нови Епир. Со Теодосие- 
вата повелба 315 г. припаѓа на Источното царство. Во вековите на 
касната антика доживува еден од своите најголеми процути, кога 
најверојатно претставува културен и духовен центар на овој ре- 
гион2.

Ce споменува како добро утврден и богат град кој устојувал 
на нападите од Готите и другите варварски народи> но во VI век 
бил освоен и населен од Словените.

Во последниве години благодарение на многубројните град" 
бени и комунални потфати во Охрид и околината, ce открија низа 
нови археолошки локалитети — објекти, комуникации, некрополи 
и мноштво подвижен археолошки материјал, со хронолошка при- 
падност од железното време па до касното средновековие3.

Тема на нашето понатамошно излагање ce новите антички 
наоди во Охрид и околината. Централно место ќе дадеме на резул- 
татите од досегашните овогодишни работи од систематското 
археолошко иекопување — откривање на Античкиот театар, a

1 Диодор, XVI,8; Полибиј, V, 108; Тит Ливиј, XI, XIII, 10; Страбон, VII, 
7, 4; Малала, VI; Прокопиј, XVI.

2 Со помош на сондажнд и систематски археолошки ископувања, от- 
криеди ce петвсаесет ранохристијански сакрални објекти со мозаичѕи подови. 
Во тој период извршени ce и обемни зафати на тврдината — поставување иса 
нова тврдина со четири реда на тули, како либажен: хоризонт.

3 Архитектонски и остатоци на камена пластика во рамничарскиот 
дел на градот; патот кај Горна Порта; наодите на улиците Климентска и 
Илинденска, Старата Чаршија, реовсите Варош, Месокастро и Кошипгга; 
од археолошко-конзерваторските потфати на Охридската тврдина; комплексот 
Имарет — Свети Панстелејмон и Поликонхалнта црква, базиликата кај Сту- 
денчишта, Радолишта, Свети Еразмо, локалитетите Козлук, Габавци, Мана- 
стиришта — Раица и др.
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заради просторот и карактерот на овој труд, само ќе ги сигнираме 
неколкуте други наоди од античко време, за кои ќе стане збор на 
друго место.

Во 1967 година, во реонот Кара-бего мало ce отпочна со град- 
ба на околиската станбена зграда Фонд 2. При земјаните работи, 
во северниот дел од локацијата, ce открија многу интересни архи- 
тектонски остатоци од античка градба, како и две фрагментирано 
сочувани статуети на божицата Изида и шест фрагменти од други 
статуети и статуи4. Од откриениот дел на градбата — нејзиниот 
југозападен агол, со две простории, кој продолжува спрема ce- 
веро-исток, не можеме со сигурност да ja одредиме неговата при- 
падност. Само врз основа па откриените паоди може да ce прет- 
постави дека објектот најверојатно претставува храм посветен на 
божицата Изида, заштитница и омилена божица на Александро- 
вата и римска војска. Земајќи ги предвид историските прилики, 
материјалот, техниката и стилските особини, откриениот матери- 
јал хрнолошки го одредуваме од III в. пред н.е. до II в. на н.е. Идните 
археолошки зафати на тој објект секако ќе дадат делосен одговор 
на сега поставените претпоставки.

Во 1968 година, при уредувањето на ул. Илинденска, на два 
потега ce најдоа мошне интересни и значајни остатоци од антички 
објекти. Од Горна Порта до куќата од Заровци ce открија остато- 
ци од стариот антички пат, на кој е интервенирано за време на 
средновековјето и турскиот период, a на просторот од црквата 
Св. Варвара, куќите од Писиновци и Петковци, до раскрсницата 
кај Лешчарови, ce открија остатоци од архитектура, камена пла- 
стика и мозаични подови. Остатоците од античкиот пат кој е ши- 
рок 7,40 м со ивичник од северозападната страна широк 0,45 м 
продолжува спрема југо-запад, односно, спрема локацијата на 
Античкиот театар. На самиот ивичник ce откри база со осмоагол- 
на основа, и три пластично прикажани прстени нагоре. Дел од 
овој пат е уништен и при поставувањето на водоводот, кога ce от- 
криени по кажувањето на постарите мештани, изработени пред- 
мети од мермер. Може да ce претпостави дека една од локациите 
за форумот е и овој простор. Откриените остатоци на архитектура, 
камена пластика и мозаични подови ce исто значајни во поглед на 
определувањето на комуникациите на античкиот град, што значи 
улицата Илинденска не била главна улица во античко време, како 
што е потенцирано во научната литература5.

Во 1970 година, на ул. Климентска при нејзиното уредување 
и поставување на канализациона и кабловска мрежа, на потегот 
од Челница до куќата на Андон Кољуши, ce открија архитектонски 
остатоци од антички и раносредновековни градби, водоводни

4 В. Маленко, Двг стауети на Изида од Охрид, Macedoniae acta archaeo 
logica II, Археолошко друштво на СРМ, Прилеп, 1976.

5 Т). БошковиД, К. Томоски, Средновековната архитектура во Охрид, 
Зборник на трудови, Охрид 196L
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цевки, комуникации и инхумирани римски гробови. Овие наоди 
укажаа дека улицата Климентска е нова и дека таа во античко и 
раносредновековно време не постоела.

Локалитетот Манастиришта — Раица ce наоѓа иа зарамне- 
тото плато јужно од селото Љубаништа, помеѓу езерото и под- 
ножјето на планината Галичица. Во 1971 година3 при трасирањето 
на пат за авто-камп северно од овој локалитет, ce открија оста- 
тоци од арихтектура и мермерна пластика. По заштитно-испиту- 
вачките работи ce контатира дека ce работи за сакрален објект—ра- 
нохрисгијанска црква. Со помош на дупчење на целиот локалитет ce 
открија остатоци на архитектура. Најверојатно, ce работи за на- 
селба или манастирски комплекс, лоциран на југоисточното крај- 
брежје на Охридското Езеро.

На два пункта во градот, и тоа, реонот Кошишта — север- 
иото подножје на повисокото брдо и реонот Месокастро — северо- 
источниот дел од пониското брдо, ce открија касноантички засво- 
дени гробници, и тоа поединечни и во низ. Следејќи го нивното 
протегање и конфигурацијата на теренот, ги добиваме комуника- 
циите кои воделе во утврдениот град.

На локалитетот Козлук, при заштитните ископувања, во 
врска со одредувањето на трасата од магистралниот пат во правец 
Кичево—Охрид, ce открија остатоци на архитектура и поден мо- 
заик6. Со сигурност можеме да кажеме дека ce работи за мону- 

. ментален антички објект, добро сочуван, но со сеуште нејасна при- 
падност. Идните систематски потфати ќе дадат одговор дали οδ- 
je ктот е сакрален, вила или терми.

При археолошките ископувања во 1974 и 1975 година на ло- 
калитетот Св. Еразмо^ ce констатира дека монументалната три- 
корабна базилика е поставена на темели од постари антички град- 
би. Остатоци од тие градби ce открија на просторот од атриумот 
и југоисточниот дел од базиликата и надвор од неа7. Во 1977 го- 
дина ce работаше на поодделни конзерваторски зафати на бази- 
ликата и ce дооткриваше просторот околу објектот. Прострот 
југозападно од објектот ce дорасчисти при што ce открија оста- 
тоци од градби со сеуште нејасна припадност. Присутни ce доста 
доградувања3 преградувања и надградувања. Техниката при ѕи- 
дањето како и археолошкиот материјал — керамиката и монетите, 
припаѓаат на хеленистичкото и римското време. Овој наод е уште 
еден придонес кон понатамошното проучување на комплексот 
Св. Еразмо.

Со реализацијата на урбаиизираната стара чаршија, — ис- 
точното подножје на пониското брдо, реонот Месокастро, во се- 
верниот дел на повеќе места ce откри мошне интересен археолошки

6 В. Маленко, Нови археолошки наоди на локалитетите: Козлук, Га- 
бавци и Свети Еразмо, Macedoniae acta archeologicae II, Прилеп 1976.

7 В. Маленко, Осврт врз извршените работи во 1975 ïoguna на ранохри- 
стијанската трикорабна базилика и раносредновековната некропола на локали- 
тетот Свети Еразмо, Macedoniae acta archaeologica III, Прилеп 1977.
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локалитет со идентична и јасно издиференцирана стратиграфија на 
целиот простор. Во најдолниот хоризонт присутна е фрагменто- 
вана садова керамика од железно време. На западниот дел ja нао- 
ѓаме на самата природна стена и тенкиот хоризонт на црвена земја, 
a на источниот — во самото подножје, во хоризонтот црвена земја 
талог и езерска песок каде интензитетот е поголем и ce наоѓа под 
сегашното езерско ниво. Над овој хоризонт ce протегаат хеле- 
нистички гробови со скелетно и инхумирано сохранување и разно- 
видни гробни прилози: керамички садови, пластично декорисани 
мегарски чаши, балсамари, златен, бронзен и сребрен накит, брон- 
зени садови, копја, бодежи, ножеви, монети и др. Врз основа на 
типологијата ja одредуваме нивната хронолоппса припадност, 
III—II век пред н.е. Над овој хоризонт ce открија фурни за вар и 
фурна за керамика — тегули и тули. Потребниот материјал за произ- 
водство е користен од самото место и непосредната околина. От- 
како ce престанало со експлоатација и употреба на овие објекти, 
просторот повторно ce користи за некропола. На самите фурни и 
непосредната околина ce протегаат соѕидани правоаголни-рамни 
и засводени гробницњ, без гробна конструкција и со тегули, со 
гробни прилози, керамички и стаклени садови, златен, позлатен и 
бронзен накит и монети, врз основа на кои хронолошки ги одреду- 
ваме од III—-V век. За одбележување е и градбата во овој хоризонт 
која ce протега во северозападниот агол од локацијата на млеч- 
ниот ресторант. Работите ce во тек и не сме во можност да даде- 
ме детерминација за овој мошне интересен објект.

Напоменуваме дека дел од споменатите објекти и материја- 
ли е вклопен и презентиран во современите градби.

Разни цели и фрагментовани релјефни плочи и епиграфски 
споменици> столбови и обработени камени блокови, вградени во 
средновековните цркви и куќи или сместени во нивните дворови, 
како и оние, најдени при обновувањето на тврдината, укажуваат 
на постоењето на антички градби. Тие го привлекоа вниманието 
на мнозина посетители и научници — експедиции, арехеолози, 
етнографи, хроничари, и станаа тема за низа претпоставки за пос- 
тоењето на антички објекти.

Во крајот на XIX и почетокот на XX век3 во литературата ce 
појавуваат и првите претпоставки за постоењето на антички Tea- 
Tap и други антички градби8.

8 Хан, Кроз поречину Дрима и Вардара, Београд 1876; Μ. Δήμιτσα, Ή  Μα
κεδονία έν λίθοις.. . , Ά θ. 1896, 363 s.; Η. Π. Кондаков, Македоник Археологи- 
ческое путешествие, Санкпетербург 1909, 240—241; Г. Баласчевв, rpagb Oxpugb, 
Сввременна илустрацил, Софич 1914; И. Сн^гаровг, rpagb Oxpugb, Исторически 
очеркБ, Македонски прегледв, IV, Софил 1928; Т). БопжовиД, Годшпњак СКА 
III, Београд 1933; Ф. Месеснел. Охрид, Скопје 1934; Н. Вули!!, Споменик СКА 
XCVII, Београд 1948;
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Конечно со сондажните испитувања во 1960—62 година, од 
страна на пок. Д-р Васил Лахтов, дефинитивно ce потврди по- 
стоењето и ce одреди локацијата на Античкиот театар во Охрид9.

Античкиот театар во Охрид е лоциран на подножјето од ис- 
точната коса од повисокото брдо, на природно потковичестиот 
простор помеѓу двете брда. Со самата конфигурација теренот е 
заштитен од југозападни, западни, северозападни и северни вет- 
рови и има извонредни визури спрема источниот крајбрежен дел 
на езерото и планината Галичица (сл. 1).

Од добиените сознанија по сондажните испитувања во 1960—62 
година, како и од археолошките наоди, добиени со комунални и 
градбени потфати на просторот околу локацијата на театарот, 
земајќи ja предвид и конфигурацијата на теренот, може да ce каже 
дека театарот зафаќал простор од околу 4.000 м2.

На локацијата од античкиот театар постојат осум станбени 
згради, три помошни простории со доста слободен простор и две 
комуникации. За нивно дислоцирање потребно е да ce извршат 
низа подготовки од урбанистичка, комунална и финансикса при- 
рода. Собранието на охпптина Охрид од 1973 година плански и 
систематски работи на создавање услови за парцијално откривање 
на овој значаен објект.

Поаѓајќи од значењето на овој потфат, кое не ce исцрпува со 
неговото откривање, туку и со здобивање на материјални докази 
од културно-историското минато на оваа населба и регион, како 
би ce согледале, обработиле и по можност решиле:

— карактерот и улогата на оваа населба во времето на рас- 
цутот на воената аристокрација на илирските племиња, кога таа 
веројатно била еден од значајните племенски центри во областа 
на езерото;

— проверување на скромните податоци од античките хро- 
ничари за хеленистичкиот, римскиот и касноантичкиот период;

— испитување на словенската епоха — доселувањето на Слсг 
вените, ранословенскиот период, Климентовиот, Самуловото цар- 
ство, периодот од византиското владеење, младите словенски држа- 
ви, турскиот период.

Отпочнавме со систематско откривање од кога ce ослободи 
простор од 1660м° со што ce создадоа услови за парцијално рас- 
чистување на просторот за работа.

На ова место должни сме да ja истакнеме дејноста на Одбо- 
рот за откривање на Античкиот театар, како и добиената помош од 
покренатата акција која во основа содржи желба да ce отвори пред 
светот скриеното културно богатство на нашето тло, кое има во 
себе археолошки вредности и потенцијална можност за практично 
користење на старите објекти и нивна ревитализација. Ваквата 
иницијатива со заемно ангажирање на сите организаци на здружен

В. Лахтов, Лншичко иозоришше, Археолошки преглед IV, Београд 1962.
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труд во градот, придонесе во шпптите напори за осмислување на 
овој потфат со кој желбата на охриѓани и бројни љубители на 
древниот Охрид, присутна повеќе децении, отпочна да ce оства- 
рува.

Работите ги изведува Заводот за заштита sa спомениците 
на културата и Народен музеј Охрид, со својата стручна служба и 
надворешни соработници10.

Спрема наведените сознанија и конфигурацијата на теренот, 
локацијата на театарот ja поделивме на четири квадранти, поста- 
вувајќи координантна мрежа во правец југозапад-североисток и 
југоисток-северозапад. Работите ce одвиваа во првиот и дел од 
вториот квадрант.

По расчистувањето на просторот со помош на механизација 
(куќите, оградните ѕидови, мноштвото дрвја и огромните коли- 
чини на нафрлен шут) со цел да ce открие протегањето на театро- 
нот и периметралниот ѕид — аналемата11, како и стратиграфијата 
на теренот, ce поставија сонди и извршија дупчења. Ce откри и 
југозападниот агол од театронот, периметралниот ѕид аналемата, 
ѕидот од југозападниот пародос, комплекс на ѕидови во различни 
правци наспрам челниот дел од театронот и седишта. Ce конста- 
тира дека речиси на целиот простор ce протега стерилен хоризонт- 
полнатица од 1,50—3 м. Овие податоци ja креираа нашата кон- 
цепција за понатамошна работа, користејќи ja конфигурацијата на 
теренот — косото спуштање од северозапад кон југоисток и севе- 
роисток-југозапад, служејќи ce со комуникациите за транспорт на 
земјата и каменот и оставајќи зад себе чист откриен простор. 
Предноста и корисноста на ваквиот приод е и во тоа што ce здо- 
бивме со вертикален профил во правец на периметралните делови 
на театарот.

Од март до септември ce раскопа и транспортира 3828 м3 
земја и 110 м3 камен и откри:

— југозападната половина од гледалиштето — театронот и 
дел од североисточната половина со девет редови на седишта — 
периметрален ѕид од југозападниот дел на театронот;

— субструкција од сводесто нареден камен со местимично 
присуство на варов малтер во југозападната половина од југоза- 
падниот дел од театронот — дел од ѕидот од југозападниот пародос;

10 Археолози: Владо Маленко, Даница Размоска; студенти: Паско Куз- 
маноски, Милчо Попоски, инж. арх. Тодор Паскали, студ. Стефанка Илиевска; 
фотограф-конзерватор-препаратор Петар Алчев. Од надворешксите соработ- 
ници на документацијата д-р Еугениус Снотливи, магистар Ришар Рогош, 
консулант за натписите проф. д-р Хр. Петар Илиевски, — за средновековната 
профана архитектура и керамичниот материјал Бопшо Бабиќ.

11 Vitmvije, О arhitekturi, Sarajevo 1951; Modona A. Heppi, GU edifici 
teat rail greci e romani, Milano 1961; Ж. ПоповиЅ, Простори и објекти спектакла 
антике, Београд 1976.
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-— комплекс на ѕидови кои ce протегаат во различни правци, 
градени од различни материјали и различни системи на ѕидање, 
наспроти челниот, средишниот дел на театронот;

— комплекс на профани градби од средновековието на прос- 
торот од театронот (сл. 2 и 3).

Гледалиштето — театронот во средишниот дел поставен е 
на природен терен, a на југозападниот дел каде теренот косо ce 
спушта кон југоисток, до ѕидот од југозападниот пародос изгра- 
дена е сводеста супструкција од поголеми, осредни и помали нео- 
бработени камења, со местимично присуство на варов малтер и 
напречен ѕид од камен и варов малтер помеѓу сводестата супструк- 
ција и периметралниот ѕид — аленемата. Празниот простор е 
исполнет со земја. Ѕидот од југозападниот пародос широк 0,70 м 
од самиот југозападен агол на театронот, каде е градбено повр- 
зан со периметралниот ѕид, широк 0,60 м, ѕидан е од кр- 
шен камен и варов малтер до сводестата супструкција, a потоа 
спрема оркестрата ѕидан е од обработени камени блокови. На 
ниво од основата од сводестата супструкција, во правец на сре- 
дишниот дел, камениот блок на ѕидот од југозападниот пародос 
е лачно исечен за исцедување на вода. Од rope изнесеното може 
да ce каже дека сводестата супструкција служела како либажна 
конструкција, дренажна и статичка.

Откриени ce девет редови на седишта (рачунато од rope на- 
долу). Во средишниот дел тие ce присутни со местимични деформа- 
ции — налегнувања поради подлокувањето на тернот. На челниот 
дел 3—4 реда, a во југозападниот агол 8—10 ce извадени. Седишта- 
та ce изработени од правоаголни блокови на травентин12 и розово- 
жолтеникав варовик13. Добро ce исклесани со профилиран испуст 
на горниот челен дел, a на задниот вдлабнат, за да не слизнува 
надолу горниот блок. На поодделни седишта вклесани ce лични 
имиња со грчко писмо:

— КР1СП [
Може да биде Κρίσπος, Κρισπίων, Κρισπϊνος — сите ce од 

латинско потекло: Crispus, Crispion, Crispinus. Името е прекар 
од crispus, -a, -um, што значи, 'кадрав’.

— AMIAC ТОПОС, значи 'местото на АМ(М)1А\

12 Мајдани на травентин ce наоѓаат во околинта на с. Велмеј. На лока- 
литетот Блато, каде е присутен археолоижи материјал од железно па до римско 
време, има ввдливи остатоци од експлоатацијата на овој мајдан.

13 Идентичен камен варовк ce наоѓа во непосредната близина на Охрид, 
и тоа; на Петринската планина — с. Рамне и во западниот дел од Вишовксиот 
рид — локалитет Свети Еразмо.
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Според L. Robert14 името Άμμία е од категоријата на т. н 
„Lallnamen“ за мајка. Ce среќава во грчкиот и во сите малоазиски 
јазици.

— ΜΕΝΕΔΗΜΟ[Σ е чисто грчко име, кое е многу распро- 
странето и е сложено од μενε-, μέμος и δήμος. Составните делови 
во разни варијанти и документи присутни ce од микенско време 
до денес во грчката ономастика, сп. Μενέ-δημος.

— ΙΟΤΛ[ може да биде Ίουλιανός, ’Ιούλιος, Ίούλος ит.н. 
од латинскити Julianus, Julius, Julus изведени од основата на 
Ји-ppiter <  *Dieu-pater.

Театронот е поделен на четири делови κερκίδες — cavei, 
со грубо изделкани скали — κλίμακες, и тоа по поставувањето 
на седиштата.

Наспроти челниот—средишниот дел на театронот, на про- 
сторот од епитеатронот, покрај ѕидовите од најдоцната антика — 
Јустинијановото време и средновековието, ce открија и ѕидови кои 
го следат и лакот на театронот со припадност на театарот (сл. 4). 
Тие јасно ce издиференцирани како по техниката на градењето, 
уште повеќе по нивната поставеност и протегање. Присутни ce 
три градбени фази, и тоа:

— на првата и припаѓа ѕидот, 0,60 м широк, кој отпочнува 
од југозападниот агол на театронот — градбено поврзан со југо- 
западниот парадос, и лачно ce протега по југозападниот и чел- 
ниот дел на театронот;

— на втората и припаѓаат напречните ѕидови, 0,67 м пшроки, 
прилепени до ѕидот од првата фаза, a градбено поврзани со лачен 
ѕид 0,70 м широк, кој го следи лакот на театронот и ѕидот од прва- 
та фаза;

— да третата и припаѓаат двата лачни ѕидови, првиот 0,68 
м, вториот 0,62 м широки, поставени на ѕидовите од првата и 
втората фаза.

Двете први фази ce вклопуваат во функционалните промени 
и доградбени интервенции на театарот, присутни и на седиштата 
во театронот.

Посебен проблем претставуваат ѕидовите од третата фаза, 
за кои во дадениот момент не е можно да ce каже нешто покон- 
кретно cè додека не ce дооткријат страничните простори во југо- 
западниот и североисточниот дел од театронот и констатира дали 
тие ce протегаат по лакот на театронот или само на челниот 
дел. При нивното поставување ѕидовите од првата и втората фаза 
во меѓупросторот, кој е широк 3,45—3,65 м, ce нивелирани. Меѓу- 
просторот е исполнет со сивкаста набиена глина со висинска раз-

14 L. Robert, Noms ind. dans VAsie mineure gréco-romaine, Paris 1963, 348; 
Сп. и L. Zgusta, Kleinosiaîische Personnamen, Prag 1964, s. v; Pape-Bense,er, 
Griech, Eigennamen s. vv. Благодариме за укажаната помош на проф. д-р 
Петар Хр. Илиевски.
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лика од 0,40—0,50 м од внатрешниот спрема надворешниот ѕид. 
Внатрешниот ѕид е поставен на простор од театронот кога дија- 
зомата, a најверојатно кога и најгорните два реда седишта биле 
изведени. На ѕидот постојат рамномерно поставени столбови од 
тули и варов малтер. На надворешниот ѕид има три влеза и оста- 
тоци од соѕидани како либажен хоризонт четири редови на тули, 
со слој од 5 см варов малтер. Интензивното присуство на фрагмен- 
товани тегули над подот, a местимично надвор од ѕидовите, упа- 
тува дека меѓупросторот бил покриен.

Секако дека горенаведените фази ce одраз на промените на- 
станати на просторот од окрестрата, сцената, театарската зграда, 
обусловени од еволуцијата, развојот и потребата од овој вид об- 
јекти, како одраз на класните, општествените, политичките и ду- 
ховните промени во периодот на каснохеленистичкиот, римскиот 
и касноантичкиот-рановизантискиот период. Оттука резултира 
нашата воздржаност и потребата за постудиозен и покомплексен 
пристап кон разграничувањето на фазите по откривањето на це- 
лиот објект.

Познато е дека има разлики помеѓу грчките и римските теа- 
три и дека тие имаат своја историја во нивниот развој15. Римскиот 
театар е граден под влијание на грчкиот, но со одделни посебни ка- 
рактеристики на кои укажува Витрувиј16. Присутни ce и регио- 
нални разлики.

Имајќи ja предвид географската местоположба на Лихнид, 
комуникациите—врските и влијанието од Грција, улогата на гра- 
дот во римскиот период, a посебно присутните поодделни еле- 
менти од методологијата при изградбата на вакви објекти, поста- 
вувањето на театронот на природен терен, разликата во седи- 
штата, трите градбени фази на просторот од епитеатронот, нашиот 
театар ce чини дека поседува и грчки и римски одлики.

И овој театар ja доживеал судбината на бројните театри од 
римската империја по престанокот на нивното употребување. 
Постанал мајдан на готов обработен материјал и простор за на- 
станување — градење на профани објекти, кои ce присутни на цели 
от откриен простор. Покрај градбите ce открија и низа јами за 
отпадоци. Врз основа на најдените монети, мноштво на керамичен 
материјал, техниката во ѕидањето, може да ce констатира дека 
овие наоди хронолошки припаѓаат на раздобјето од касноантичкиот 
до касносредновековниот период — XIX век.

Здобиени со нови сознанија кои резултираат од бројните 
горенаведени наоди, слободни сме да истакнеме дека археоло- 
гијата од ден на ден ги потврдува, коригира и дополнува скром-

15 Витрувиј, Модона, Поповиќ, цитираните дела.
16 Витрувиј, цитираното дело.
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ните податоци од античките писани извори и отвора нови стра- 
ници во изучувањето на изминатите времиња, за бројните народи 
и култури кои оставиле свои белези во материјалната и духовна- 
та култура на овој регион.

Охрид. В. Маленко.

S U M M A R Y

V. Malenko : RECENT ARCHAEOLOGICAL FINDS IN OHRID FROM
ANTIQUITY

The ancient analists have left us scarse pieces of information about the loca
tion of the Macedonian towns.

Thanks to the numerous building and communal activities at Ohrid and en
vironments several new archaeological localities were discovered, where findings like : 
ancient objects, communications, necropolas and numerous other movable archaeo
logical material have been found, dating from the Iron Age as far as the late Middle 
Ages.

Different wholesome and fragmentary relief slates and epigraphic monuments, 
columns and polished stone blocks built in into the mediaval churches and houses or 
decorating their yards, as well as such found during the restoration of the fortress, 
have attracted the attention of many visitors and scientists.

At the end of XIX cent, and the beginning of XX cent, the first hypothesis 
about the existence of an ancient theatre and settlement began to appear in literature.

The first drilling in 1960—62 done by the late V. Lahtov definitely confirmed the 
existance of the ancient theatre and its location was defined.

The works on the exavation of the theatre began in 1977 and are carried out 
by the Institution for Preservation of Cultural Monuments and the National Museum 
in Ohrid and their specialists and external collaborators.

The ancient theatre at Ohrid is placed at the foot of the eastern slope of the 
higher hill, on the naturally horseshoe-shaped space between the two hills. It spreads 
over 4.000 m2. Well protected by winds from the south-west, west, northwest and 
north, it has a perfect view towards the eastern shore of the lake and the Mount 
Galiëica.

According to the configuration of the terrain the location of the theatre is di
vided into four squares, drawing a coordinating network pointing southwest — north
east and southeast — northwest. Works are carried out on the first and partly on the 
second square, a space of about 1660 m2.

From March to September 3828 m2 of earth and 110 m2 of stone were dug out 
and transported. The following parts were excavated:

1. the soutwestern half of the theatron, and a part of the northeastern half 
with nine rows of seats,

2. a perimeteral wall on the southeastern part of the theatron;
3. substruction of arch-shaped stones partly mixed with lime in the southwest

ern half of the southwestern part of the theatron;
4. a part of the wall of the southwestern parodos;
5. a complex of walls stretching in different directions, made of various materi

als and in all kinds of building systems, opposite the principal, middle part of the 
teatron;

6. a complex of profane buildings dating from the Middle Ages, built on the 
therrain of the theatron.

The theatron is placed in the centre of natural environment; the southwestern 
part, where the terrain is steep towards southeast, close, to the wall of the southwest
ern parodos there is a vaulted substruction made of stone and partly mortar.
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Nine rows of seats have been discovered. The seats are made of oblong blocks 
of traventin and pink-yellow mortar. They were wrought with a stick out on the 
upper frontal part and a concavity on the back part, so that the upper blocks would 
not slip downwards. On certain seats a few personal names are engraved, e.g. : 
Κρίσπ[οζ, Ά μίας, Μηνέδημο[ζ, 'Ιουλ[, etc.

The theatre is divided into four parts — caveae — with rough aslared 
stairs, added after the seats were fixed.

Opposite the front, central parts of the theatron on the space of the epithea- 
tron, along with the walls of the latest antiquity — the time of Justinianus and the 
Middle Ages — some walls were also discovered, which follow the line of the thea
tron and belong to it. They are clearly differentiated not only in the technique of 
masonry, but also in their line and construction. Three phases of building are appa
rent, two of which can be observed on the seats of the theatron too.

In fact, the above mentioned phases resulted from changes that took place on 
the plot above the orchestra, stage — theatrical building, motivated by the develop
ment and use of the kind of objects, reflecting the class, social, political and religious 
changes during the Late—Hellenic, Roman and Late—Antique, Early—Byzantine 
periods. All this makes us to be cautious in drawing conclusions, being aware of the 
necessity for a more studious and more complex approach in regard to the differen
tiation of the phases after the excavation of the whole object.

This theatre has also suffered the destiny of numerous other theatres built 
during the Roman Empire. When it stopped functioning, it became a good source 
for building material and a suitable plot for building profane objects for living.

Enriched with new experience resulting from the mentioned excavations, we 
must admit that every new archaeological discovery makes corrections and adds to 
the ancient sources, and opens new horizons towards the enlightening of the past 
periods, when the different peoples and cultures left their traces in the material and 
intellectual treasure of this region.



Сл. 1. Поглед на локацијата од исток.

Сл. 2. Поглед на откриениот џростор од југоисток



Сл. 3. Поглед на откриениот простор од северо-исток



Сл. 4. Комплекс од периметралните §идови. Поглед од исток.


